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Busrejse til Hamburg og omegn 
 

Du inviteres på en spændende og 

lærerig studierejse til den gamle 

”Hansestadt” Hamborg, hvis historie 

er præget af den kæmpe flod Elben, 

byens havn, ødelæggelserne under anden verdenskrig samt den 

efterfølgende opbygning og de mange seværdigheder. 

 

 

Udrejse lørdag morgen den 16. september og 

hjemkomst tirsdag aften den 19. september 2023 med 

tre hotelovernatning i Hamburg centrum. 

 

 

Rejseindhold: 

• Få indsigt i tysk social- og 

arbejdsmarkedspolitik.  

• Besøge DGB (tyske FH) og SPD - de tyske 

Socialdemokrater. 

• Se ”Miniatur Wunderland” og Auswanderermuseum. 

• Se havneområdet, Sankt Pauli, den 

historiske- og den nye Elbtunnel samt 

Wilhelmsburg-bunkeren. 

• Opleve ”Hamburgs frugthave” Altes Land.  

• Se den enorme Olie-, og containerhavn fra 

bussen. 

• By studier på egen hånd. 

• Dansk talende guide på hele rejsen. 

 

 

 

 

 

 

Pris pr. deltager på dobbelt værelse kr. 3.500,00 
Deltagerbetalingen bliver først opkrævet når rejsen er udsolgt. 
 
 

NB. Vores Bruxelles studierejse er desværre udsolgt.  
 

 
  

Rejse og betalingsfakta 
 
Deltager antal:  
Da der kun kan deltage 44 
personer, vil tilmelding være ”først 
til mølle-princip”. 
 
Ved tilmelding skal deltagerne 
oplyse:  
Navn, adresse, fødselsdato 
pasnummer og telefonnummer, til 
rejse-, og turansvarlig Knud Egon 
Poulsen, Rødtjørnvej 25, 7400 
Herning. Tlf. 2022 6825, eller E-
mail. kep@runer.dk 
 
Busrejsen:  
I turistbus med opsamling i flere 
Midt-, Øst- og Sydjyske byer. 
 
Deltagerbetaling:  
Vil først blive opkrævet når rejsen 
er udsolgt. 
Hvis man ønsker overnatning på 
enkeltværelse, vil der blive 
opkrævet kr. 1.100,00 ekstra pr. 
person. 
 
Deltagerbetalingen dækker: 
Busrejsen tur – retur, busrundture, 
tre hotelovernatninger midt i byen 
m/morgenmad. De officielle møder 
samt 2 x muserumsentre. 
 
”Ekstra pakketilbud”: 
Også på denne rejse, tilbyder vi et 
”pakketilbud” der dækker:  
Havnerundfart, 1 x fælles 
aftensmad, 3 x Frokostsandwich, 
men som først skal bestilles og 
afregnes i bussen. 
 
Forsikringer: 
Deltagerne er selv ansvarlige for de 
nødvendige personlige rejse-, 
afbuds- og hjemrejseforsikringer, 
det blå og gule sygesikringskort.  
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